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 أبنائي إهداء إلى :

 ىمَّْلس ، سَّنَّأَّاء ، رَّْهالزَّ

  ْمفيُك كَّيباِر تعالى أْن اهللَّ أسأُل
 رٍّوشَّ وٍءُس لُِّك ْنِم ْمُكويحفظَّ

 

 

 

 لمىتابعٛ

 ٛ الػخصٗٛ عمٜ الفٗظ بٕك/ حطاً أبٕ أٌظخالصف

 الصفخٛ العاوٛ عمٜ الفٗظ بٕك / حطاً أبٕ أٌظ ِٗا ٌكسأ

 التعمٗى٘ عمٜ الفٗظ بٕك أٌظ جسٔب حطاً أبٕ

 ىػاِدٚ كن ِرٓ الدزٔع فٗدٖٕ عمٜ الكٍاٚـ، لالتعمٗىٗٛ عمٜ الٕٗتٕٗبقٍاٚ حطاً أبٕ أٌظ 
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 الـمـحتويات 
 قواعد النحو:

 قواعد اإلمالء:
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 كؾ كقع وإظراب تعريػوهذه إنقاع الـخؿسة هل ما شقتؿ دراشتفا هذا الػصؾ الدراشـل . مـ حقث 

 . الػائدةِ  دراشتف هـا أيًضا لتؿـامِ  أما الـؿػرد فؼد تؿَّ دراشُتُف شابًؼا ولؽـ مـ الـؿـاشِب  

 

 

 هق كؾ اشؿ يدل ظذ واحدة أو واحدة ، ظاقؾ أو غر ظاقؾ

 مثؿرةٌ  الشجرةُ  الصقر الطػُؾ  شاهدُ ي الضؿة ظالمة الرفع

 واجَبفُ  أنـفك التؾؿقذُ  قصةً قرأُت  الػتحة ظالمة الـصب

 الؼطارِ ركب الركاُب يف  جدي قريةِ ذهبت إىل  الؽرسة ظالمة الـجر

 ٖػاُِد الطفُن الصٕز
 فعؾ مضارع مرفقع وظالمة رفعف الضؿة يشاهدُ 

 الضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  الطػُؾ 

ًٛ  قسأُت قص

 فعؾ مايض . والتاء تاء الػاظؾ قرأُت 

 الػتحةمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  قصةً 

ِٛ جدٙ  ذِبُت إىل قسٖ
 فعؾ مايض . والتاء تاء الػاظؾ ذهبُت 

 الؽرسةوظالمة جره  مـجرورإىل: حرف جر. والؼرية: اشؿ  إىل قريةِ 

 قواعد النحوأوال 

جـؿع الـؿمكث 

 السالـؿ

جـؿع الـؿذكر 

 السالـؿ
 الـؿػرد الـمثنى مجـع التؽسر

 انـمفسدإعساب ـ  1
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 ظـد الرفع،ظذ مػرده ) اِن ( هق كؾ اشؿ يدل ظذ اثـني أو اثـتني ، بزيادة 

 .( ظـد الـصب والـجر ـِ أو ) يْ 

 مـخؾصانِ  الـؿعؾؿـانِ  الـؿؾعَب  الػريؼانِ  كزَل  إلػ الرفعظالمة 

 نْيِ صجرتَ زرظُت  جائزتني تسؾَّؿ الػائزُ  القاء ظالمة الـصب

 تنيامبارفاز الػريؼ يف  كتابنيقرأُت يف  القاء ظالمة الـجر

ُِعمُِّىـال ُِـُو ىا  خمصا
 ٕنف مثـك ؛إلػمبتدأ مرفقع وظالمة رفعف  ـانِ ؿعؾؿـال

 ٕنف مثـك ؛إلػخز مرفقع وظالمة رفعف  صانِ ؾِ ـخْ مُ 

 الفاُٟص َيتطمَّ
  َِِٗصَتاَِٟج

 مبـل ظذ الػتح فعؾ مايض ؿَ تسؾَّ 

 ؛ ٕنف مػردالضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  الػائزُ 

 ٕنف مثـك ؛القاءمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  جائزتني

فاَش الفسُٖل يف 
 بازاتنِيُو

 فعؾ مايض مبـل ظذ الػتح فازَ 

 ٕنف مػرد ؛الضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  الػريؼ

 حرف جر يف

ِه  مـجروراشؿ  مباراتني  ؛ ٕنف مثـكالقاءوظالمة جرِّ

 

 

 

 

 انـمثىنإعساب ـ 2
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 العؼالء لؾعؼالء وغر مػرده،بتغقر صقرة اثـني أو اثـتني مـ كؾ اشؿ يدل ظذ أكثر 

 .جـؿعف دلقس لف قاظدة ثابتة ظـ الحظ أنه :

ل يف ـأو كـؼص يف الؿػرد ، ـحروف ظـ الـفلحقاًكا كزيد يف ال  حروف ، أو كبدِّ

 حروف.ـأو كغرِّ يف حركاِت ال ،أماكـفا

 ُمِػقدةٌ  الؽتُب  الـَّْدَوةَ  اْلُعؾَؿـاءُ حرَض  الضؿة ظالمة الرفع

 يف ادؽتبة قصًصا قرأُت   قاءَ وفإأحبُّ  الػتحة ظالمة الـصب

 الـؿقاه مقاردالـقؾ مـ    ِالػراغ أوقاِت يف  أقرأُ  الؽرسة ظالمة الـجر

 حضَس العمىاُٞ الٍدَٔٚ
 فعؾ مايض مبـل ظذ الػتح حرضَ 

 مجع تؽسر؛ ٕنف الضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  العؾؿـاءُ 

 ٕنف مػرد ؛الػتحةمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  الـدوةَ 

َٞ  أِحبُّ األٔفٗا

 أحبُّ 
 فعؾ مضارع مرفقع وظالمة رفعف الضؿة

 والػاظؾ ضؿر مستس تؼديره )أنا(

 مجع تؽسرٕنف  ؛الػتحةمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  إوفقاء

 الٍُٗن وَ وٕازِد الـىٗآ

 ٕنف مػرد ؛مبتدأ مرفقع وظالمة رفعف الضؿة الـقُؾ 

 حرف جر ِمـ

ِه  مـجروراشؿ  دارمق  مجع تؽسر؛ ٕنف الؽرسةوظالمة جرِّ

 

 

 

 مجع انتكسريإعساب ـ  3
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 . ظاقؾني مذكريـاثـني مـ هق كؾ اشؿ يدل ظذ أكثر 

 ظـد الرفع ، أو ) يـ ( ظـد الـصب والـجر ظذ الـؿػرد بزيادة ) ون (

ـَ  الػالُحقنَ  حصدَ  القاو ظالمة الرفع  ماهرون الـؿفـدشقن الؼط

الـحنيأحبُّ  القاء ظالمة الـصب   الـؿتصدقنييـجزي اهلُل   الصَّ

ـَ زِ لؾػائِ اجلائزة  شؾؿُت   نيَ حِ بالـاجِ حبُّ ادديُر رَ  القاء ظالمة الـجر  ي

 الـىٍّدضُٕ واِسُٔ
 ؛ ٕنف مجع مذكر شاملالقاومبتدأ مرفقع وظالمة رفعف  الـؿفـدشقن

 ؛ ٕنف مجع مذكر شاملالقاوخز مرفقع وظالمة رفعف  ماهرون

ٖـجصٙ اهلُل 
 الـىتصدقني

 فعؾ مضارع  يـجزي

 لػظ اجلاللة فاظؾ مرفقع وظالمة رفعف الضؿة اهللُ 

 ؛ ٕنف مجع مذكر شاملالقاءمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  الـؿتصدقني

َزحبُّ املدُٖس 
 بالٍاجخني 

 فعؾ مايض مبـل ظذ الػتح رحبَّ 

 فاظؾ مرفقع وظالمة رفعف الضؿة الـؿديرُ 

 حرف جر الباء 

ِه  مـجروراشؿ  الـاجحني  ؛ ٕنف مجع مذكر شاملالقاءوظالمة جرِّ

 

 

 

 

 مجع انـمركس انساملإعساب ـ  4
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 هق اشؿ يدل ظذ أكثر مـ اثـتني. 

 بزيادة ) ات ( ظذ مػرده 

 ُمربقاٌت  الـؿعؾؿـات بالـؿسابؼةِ  التؾؿقذاُت فازت  الضؿة ظالمة الرفع

 الؽتاب صػحاِت قرأُت  الطالباِت  صؽَر الـؿعؾؿُ  الؽرسة ظالمة الـصب

 اِت لؾػائزشؾؿُت اجلائزة  يف الربقع ادتـزهات خيرج الـاس إىل الؽرسة ظالمة الـجر

ِٛ  فاشت التمىٗراُت بالـىطابك

 فاَز: فعؾ مايض . والتاء : تاء التلنقث فازْت 

 ؛ ٕنف مجع ممكث شاملالضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  التؾؿقذاُت 

 جر حرف الباء

 ؛ ٕنف مػردالؽرسةوظالمة جره  مـجروراشؿ  الـؿسابؼةِ 

 قسأُت صفخاِت الكتاب
 مايض . والتاء : تاء الػاظؾفعؾ  قرأُت 

 ؛ ٕنف مجع ممكث شاملالؽرسةمػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف  صػحاِت 

إىل  خيسج الٍاُع
 يف السبِٗع ىتٍصِاِتـال

 فعؾ مضارع خيرج

 الضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  الـاُس 

 حرف جر إىل 

ِه  مـجروراشؿ  الـؿتـزهاِت   ؛ ٕنف مجع ممكث شاملالؽرسةوظالمة جرِّ

 حرف جر يف 

ِه  مـجروراشؿ  الربقعِ   ؛ ٕنف مػردالؽرسةوظالمة جرِّ

 

 مجع انـمؤنث انساملإعساب ـ  5
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 ـ قام بعؿؾ الػعؾ ، أو اتصػ بفهق مَ 

 وقد يليت اشًؿـا طاهًرا  .وقد يؽقن يليت ضؿًرا متصال أو مستًسا 

بف كالتايلـأما إذا كان اشؿً   :ا طاهًرا فنظرا

بف حسب كقع الؽؾؿة .دائًؿـا  مرفقع  ولؽـ تتغرَّ ظالمة إظرا

 الضؿة

 

 يف آمتحان الـؿجتفدُ كجح  ؿػردلؾ

 ظـ القضـ جـقدُ ـالدافع  جـؿع التؽسرلـ

 يف الـؿسابؼة اُت الطالبصاركت  ؿمكث السالـؿـجـؿع اللـ

 أمفؿـا القلدانِ أضاع  ؿثـكلؾ إلػ

 فؿـَ ضَ وَ  ؿرصيقنـال حبُّ ـي ؿـؿذكر السالــؿع الجل القاو

 ؛ ٕنف مػردالضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  اجملتُّد

 ؛ ٕنف مجع تؽسرالضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  اجلٍُٕد

 ؛ ٕنف مجع ممكث شاملالضؿةفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  اُتالطالب

ُِ  ؛ ٕنف مثـكإلػفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  الٕلَدا

 ؛ ٕنف مجع مذكر شاملالقاوفاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  ُٕسُِّٖصالـِى

 

 

 

 

 ـ عالمات إعساب انفاعم 6
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 افهم واحفظ 

الـؼط ) ....... ( يف اجلدول التايل تعز ظـ تغر ظالمة اإلظراب حسب كقع الؽؾؿة ) مػرد ـ مثـك ـ 

 .مجع تؽسر ـ مجع مذكر شامل ـ مجع ممكث شامل (

 ........فاظؾ مرفقع وظالمة رفعف  مرفقع الفاعن

 فاظؾ مرفقع وظالمة رفعف ........ مرفقع الـىبتدأ

 فاظؾ مرفقع وظالمة رفعف ........ مرفقع الـخرب

 مػعقل بف مـصقب وظالمة كصبف ......... مـصقب ىفعٕه بْـال

 ......... هاشؿ مـجرور وظالمة جر مـجرور االضي بعد حسف الـجس

 مـصقب الظسف
 مـصقب طرف زمان

 مـصقبطرف مؽان 

 ظالمات اإلظرابـ تؾخقص صامؾ  3

 الؽرسة الػتحة الضؿة عالمات اإلعراب األصلية

 القاء القاو إلػ عالمات اإلعراب الفرعية

 الؽرسة الػتحة الضؿة الـىفسد

 القاء القاء إلػ الـىثٍٜ

 الؽرسة الػتحة الضؿة جـىع التكطري

 القاء القاء القاو يـجـىع الـىركس الطال

 الؽرسة الؽرسة الضؿة يـجـىع الـىؤٌث الطال
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 ، تليت آخر الؽؾؿة آشؿ ، تـطؼ وٓ تؽتب .زائدة كقن شاكـة   تعريف التنوين
 ) ـٌـ ( ) ـٍـ ( ) ـًـ ( إخر .  تؽرار الـحركة ظذ احلرف   شكل التنوين

 .) معؾؿُة . معؾؿٌة ( . ) كتاِب ـ كتاٍب ( ) قصَة ـ قصًة (مثؾ : 

   أنواع التنوين

1 
 ةٌ ؽتبـ ضابٌط ـ م كتاٌب  وهق ظبارة ظـ ضؿتني فقق احلرف )  ـٌ  ( ةتـقيـ بالضؿ

 مؽتبةٍ ـ  ضابطٍ كتاٍب ـ  وهق ظبارة ظـ كرستني حتت احلرف )  ـٍ  ( تـقيـ بالؽرسة 2

 ـ مؽتبةً  ضابًطاكتاًبا ـ  (  ظبارة ظـ فتحتني فقق احلرف )  ـً  وهق تـقيـ بالػتحة 3

  . مثؾ : ) كتاًبا ـ صباًحا ـ ظطقًرا ( . ـقن بالػتحةِ الـؿـحرف ـرشؿ ) ألػ ( بعد التُ  الحظ أن :

 كام أنف ٓ يقضع التـقيـ فقق إلػ ولؽـ فقق احلرف الذي قبؾف .

 ـقن بالػتحة يف احلآت التالقة :الـؿـٓ ترشؿ ) إلػ ( بعد احلرف و

 ، مثؾ : ) قصًة ـ مدرشًة ( بتاء مربقضةتـتفل الؽؾؿة  مـاـ ظـد 1

 مثؾ : ) ظطاًء ـ بـاًء ( فؿزة قبؾفا ) ألػ مد (ـبتـتفل الؽؾؿة  مـاـ ظـد 2

 مثؾ : ) كبًل ـ مبدًأ ( فؿزة مرشقمة ظذ ألػـبتـتفل الؽؾؿة  مـاـ ظـد 3

 مثؾ: ) ظًصا ـ فتًك ( وٓ يقضع ظذ احلرف إخر بؾ ظذ احلرف قبؾفبللػ لقـة  ـ ظـدما تـتفل الؽؾؿة 4

؛ فنن دخؾت ) ال ( يف الؽؾؿة حذفـا  أبًدا جتؿعان يف كؾؿةـ( ٓ ي الو )  التـقيــ   الحظ أن :

 .  حذفـا ) ال (فاية الؽؾؿة ـالتـقيـ ، وإن دخؾ التـقيـ يف ك

َْصَجارُ  ْٕ  اْلـُؿْشِؽَؾةُ  ُمْشِؽَؾةٌ  َأْصَجارٌ  ا

 قواعد اإلمالء ثانيا

 هـ انتنىين وأنىاع 1
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  معـك الؽؾؿة .ٓ يتغرَّ )ال( تدخؾ ظذ آشؿ ، وهل زائدة ظـ الؽؾؿة ، يعـل : إذا حذفت 

 ال تسؿك ٓم صؿسقة وٓ ٓم قؿريةف ،) أل ( مـ أصؾ الؽؾؿة ت تبدأ بـ ؿـاهـاك كؾ       الحظ أن 

 . ـامـاعـك متالـؿـت السابؼة تغر ؿـا) ألبان ـ ألحان ـ ألؼك ( فنذا حذفـا ) أل ( مـ الؽؾ :مثؾ

 

 احرفً  14ات التل تبدأ باحلروف التالقة وهل ـتدخؾ ظذ الؽؾؿ

 ن ل ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د ث ت

َّؿر الت
 

قم الثَّ
ؽ 

ِّي الد
 

ب
ئ الذِّ

 

ؾ
ج

َّ الر
 

ـ
م

َّ الز
 

 َّ الس
ؿـا

ء
س 

ؿ
الشَّ

 

ح
با

َّ الص
ب 

با
َّ الض

 

ائر طَّ
ال

 

فر ظُّ
ال

 

ؾ
ق الؾَّ

 

الـُّقر
 

      : الحظ أن 

 تؽتب وٓ تـطؼ [.  ولؽـ طفرت يف الؽتابة ، ففل ]، ؿ تظفر يف الـطؼ ـل ) ال ( الشؿسقة ٓمـ  1 

 .ةبعَدها ُوِضعت فققف صدَّ احلرف الذي ـ الالم لقس ظؾقفا حركة أو شؽقن، و 2

 ضعػ(.الـؿـراجع تـحؾقؾ الؽؾؿة التل هبا ٓم صؿسقة يف درس ) احلرف ـ  3

 

 احرفً  14ات التل تبدأ باحلروف التالقة وهل ـتدخؾ ظذ الؽؾؿ

 ي و ـه م ك ق ف غ ع خ ح ج ب أ

َشد
إْ

 

اْلَبَؼرة
 

ج
الـ

ؾ
ؿ

ت 
ُحق

اْلـ
ػ 

َخري
اْلـ

 

ؾ
اْلَعؿ

 

اْلَغابة
 

ؾ
اْلِػق

 

اْلَؼؿر
ب 

ِؽتا
اْل

 

ن
َؽا

اْلـَؿ
 

اْلـُفدهد
 

اْلَقردة
 

اْلَقد
 

 وتـطؼ[.ـ ٓم ) ال ( الؼؿرية طفرت يف الـطؼ ويف الؽتابة ، ففل : ]تؽتب  1     الحظ أن  

  ـ الالم كطؼت شاكـة ٕن ظؾقفا شؽقن. 2

َؽ َوَخْػ َظِؼقَؿفُ ا )ـ ُتـجؿع احلروف الؼؿرية يف  3  (.  ف وقعخَّ ـم بل فؽَّ حا غَ ُج  (. أو : ) ْبِغ َحجَّ

 

 ـ انالو انشمسية وانالو انقمسية )ال( 2

 لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب 

 عن ) الالم الشمسية والالم القمرية حسام أتى أنس( 
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 احلسف انري 
 مالحظات األمثهة ال ينطق

 ٓ تـطؼ حتك كػرق بقـفا وبني ُظَؿرو ، ظؿر ظؿرو ـ أوئلؽ ـ أولقا ـ أوٓت القاو

إلػ بعد واو 

 ظةؿـاالـج

ظة ، والقاو مـ أصؾ الؽؾؿة ؿـاالـجلؾتػرقة بني واو  رشبقا ـ كامقا ـ مل يؾعبقا 

 )يسؿق ـ يـؿق(

 الالم الشؿسقة تؽتب وٓ تـطؼ قبن ـ الثَّ مـاء ـ الرُّ ؿـاالسَّ  الالم الشؿسقة

 ألػ القصؾ وشط

 الؽالم

 إن بدأنا هبا ولقس قبؾفا يشء فنهنا تـطؼ قؾػِ الْ ـ وَ قؼظ تَ اْش فَ 

 وإن وقعت وشط الؽالم أو قبؾفا حرف فنهنا ٓ تـطؼ 

 

 

 .كتابة الؽؾؿةغر مقجقدة يف كـطؼ هبا حروف  ـاكـطؼفا يظفر لـا أن مـات ظـدؿـاهـاك كؾ.

 .ؽتابةالة يف ح، هل التل تؽقن صحق(الؽؾؿة كتابة ) قائؿة  الحظ:    وإليك هذه الكلمـات 

 إلػ أوئلؽ أوٓئؽ إلػ هذا ذااه

 إلػ اهلل الاله إلػ هذه هاذه

 إلػ إهل إٓه إلػ هذان هاذان

 إلػ الرمحـ نـاالرمح إلػ همٓء هاؤٓء

 إلػ السؿقات واتؿـاالس إلػ ذلؽ ذالؽ

 الالم الثاكقة الذي الؾذي إلػ ؽـلَ  ٓكـ

 الالم الثاكقة التل الؾتل إلػ هؽذا هاكذا

 الالم الثاكقة الذيـ الؾذيـ إلػ َضفَ  ضاه

 ـ حسوف تكتة وال تنطق 3

 ـ حسوف تنطق وال تكتة 4
 لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب عن

 ) حروف تنطق وال تكتة حسام أتى أنس (
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ف ظذ صؽؾ هذه احلروف يف آخر الؽؾؿة:الـجإذا جاءت يف آخر الؽؾؿة ـ تلمؾ   دول التالـل لتتعرَّ

 :أن الحظ

 أو وصؾفا مع كؾؿة بعدها.  ، رـاحلرف إخق حركةقراءة الؽؾؿة ب القصؾ يعـل:

  .قراءة الؽؾؿة بـطؼ احلرف إخر شاكـًا  الققػ يعـل:

 ؟وهاء الضميرربوطة الـمـق في اإلمالء بين التاء فر ُِّتـ كيف 
 :عرف هؾ آخرها  هاء  أم تاء مربقضةتكتابة كؾؿة ومل  ؽإذا ُضؾِب مـ

تاء  هاء ، ففل هاء ، وإن كطؼ ؼطِ بـطؼ احلرف إخر بقضع حركة ظؾقف مثؾ الضؿة ، فنن كُ ؼقم ت 

 .ففل تاء مربقضة 

 مثل :

 اكتب ) مدرشْة ( : قؿ بـطؼفا وظؾقفا ضؿة شتـطؼ ) مدرشُة ( كطؼت تاء ففل تاء مربقضة. 

 اكتب ) قرصْه ( : قؿ بـطؼفا وظؾقفا ضؿة ، شتـطؼ ) قرصُه ( كطؼت هاء ففل هاء . 

 

 ـف          ـ           ه ـة       ـ       ة غكمّا

 ٌطكّا
 .ظـد الققػ تـطؼ هاء

 ظـد القصؾ تـطؼ تاء 

 ظـد الققػ تـطؼ هاء .

 ظـد القصؾ تـطؼ هاء 

 .واحلرفتليت يف آخر آشؿ والػعؾ  ، وٓ تليت يف الػعؾتليت يف آخر آشؿ وكاٌّا

 أوثمٛ
 حؼقبة ـ مدرشة ـ صجرة

 فاضؿة ـ شعقدة

 حؼقبتف ـ مدرشتف ـ آثارها ـ  

 ـ ظؾقف ـ بـفا َيْؽُتُبُف ـ يزورها

 ـ انتاء انـمستىطة وهاء انضمري 5



 

15 
 

 

 

ف ظذ صؽؾ هذه احلروف يف آخر الؽؾؿة:الـجإذا جاءت يف آخر الؽؾؿة ـ تلمؾ   دول التالـل لتتعرَّ

 الحظ أن:

 أو وصؾفا مع كؾؿة بعدها.  ، رـاحلرف إخق حركةقراءة الؽؾؿة ب القصؾ يعـل:

 .قراءة الؽؾؿة بـطؼ احلرف إخر شاكـًا  الققػ يعـل:

 ربوطة ؟الـمـالتاء فتوحة والـمـالتاء فرق في اإلمالء بين تـ كيف 
 : ربقضةالـؿـػتقحة أم الـؿـعرف هؾ هل بالتاء تكتابة كؾؿة ومل  ؽإذا ُضؾِب مـ

ت الؽؾؿة ففل تاء مربقضة .  اكطؼ الؽؾؿة وكلنَّ   احلرف إخر ) هاء ( فنن صحَّ

 .وإن مل تصح ففل تاء مػتقحة 

 مثل :

 .فاء ، شتـطؼ ) بـف ( الؽؾؿة ٓ تصح ففل تاء مػتقحةـبـطؼفا بال اكتب ) بـت (  : قؿْ ـ 

ضع ظؾقفا تفاء ، شتـطؼ ) بؼره ( الؽؾؿة صحقحة ففل تاء مربقضة وـاكتب ) بؼرة ( : قؿ بـطؼفا بال ـ 

 .الـؼطتني 

 

 ـة       ـ       ة ت غكمّا

 ٌطكّا
 ظـد القصؾ تـطؼ تاء 

 ظـد الققػ تـطؼ تاء.

 ظـد القصؾ تـطؼ تاء 

 ظـد الققػ تـطؼ هاء.

 تليت يف آخر آشؿ ، وٓ تليت يف الػعؾ الػعؾو آشؿتليت يف  وكاٌّا

 أوثمٛ
 قالت ـ بـت ـ السبت ـ ثبت 

 رشحت ـ فتحت

 حؼقبة ـ مدرشة ـ صجرة

 فاضؿة ـ شعقدة

 وانتاء انـمستىطة فتىحةـ انتاء انـم 6

 لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في اليىتيىب عن

 ربىطة والهاء حسام أبى أنس (الـمـفتىحة والـمـ) التاء 



 

16 
 

 

 

ائحمثؾ :   ّ (   صؽؾ الشدة ) يؽ السَّ  ـ دبٌّ ـ الدِّ

فصارا حرًفا  ؿـاأدغ، شاكـ وأخر متحرك  ؿـاأحدـه ؛اثؾنيـن مـ حرفني متؿمؽقَّ شدد الـؿـاحلرف 

 بُّ   : . حرف الثاينـحركة ال عَ قضع ظؾقف الشدة مَ تُ  اواحدً 

 ُب   ْب           

والشدة  .والشدة تليت مع الؽرسة  .والشدة تليت مع الضؿة  .الشدة تليت مع الػتحة ـ  1 الحظ أن : 

 ليت يف أول الؽؾؿة .يليت يف وشط وآخر الؽؾؿة ، وٓ شدد يالـؿــ احلرف  2 .تليت مع التـقيـ

َباح  الػتحة صَّ  الصَّ

ْثَرى  الػتحة مَّ  الُؽؿَّ

 الؽرسة لِّ  ُمَعؾُِّؿقن

ُحب  الضؿة سُّ  السُّ

مؽَ يُ   الؽرسة رِّ  رِّ

 الضؿة يُّ  ـديُّ الـج

  :ضعفالـمـتحليل الحرف 
  .حلرف الذي قبؾفا قؽقن مؼطًعا معفحؾؾ إىل حرفني ) إول شاكـ ( ـي 

 .( حسب احلركة التل مع الشدة وكبدأ بف مؼطًعا جديًدا ) الثاين متحرك

ُهقرُ              الزُّ

   

نُ   ُيَؾقِّ

 ر ُهق زُ  الزْ 

 نُ  وِ  َلقْ  ُيـ

 ـ انشدة وانتضعيف 7

لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في 

 اليىتيىب 

عن ) تحليل الكلمة التي تها حرف 

 مضعف حسام أتى أنس(
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  . هق إضالة الصقت يف كطؼ احلرف  تعريف الـمد 

 .: مثؾ ) َظاد ـ آَيُة ـ َصاضئ ( بإلػـ مد  1             حروف الـمد 

  .قل (: مثؾ ) ظصُػقر ـ كدُظق ـ حؼُ  بالقاوـ مد  2    

 . ( ل ـ َخِصقَبةـــيؿ ـ أبِ : مثؾ ) قدِ  بالقاءـ مد  3    

  :الحظ أن
 .خر الؽؾؿةآؿد ٓ يليت يف بداية الؽؾؿة أبًدا ، وقد يليت يف القشط أو ـال 1

 .متجاوريـ نلؽـ ٓ يؽقكا .يليت مدان يف كؾؿة جقز أن ـي 2

 .دحروف الـؿد ٓ يليت ظؾقفا حركة أو شؽقن ، فنن أتك ذلؽ ٓ تعتز حرف مَ  3

4 

  فتحةظؾقف  اقبؾف مـآ بد أن يؽقن  إلػ

 ضؿةقبؾفا ظؾقف  مـآ بد أن يؽقن  والقاو

 كرسةقبؾفا حتتف  مـآ بد أن يؽقن  والقاء

 .هق الذي أضؾـا يف صقتف ـ  مدودالـمـالحرف 

..ؿدود . بقتؽ قبؾ الـؿدـؿدود يا مـ. يؿؽـ أن كغـل لف وكؼقل: يا مؿد مبارشةـهق الذي يسبؼ حرف الـ و

 أمثهة       

 إلػ َشـ ائُِح السَّ 

ي  القاء دِّ  َجدِّ

 القاو ُمــ ُؿقـْ يَ 

 لػ إ َل  أحَؾـك

 القاء    ِشــ َيِسقُؾ 

 ـ حسوف انـمد 8

  لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب

عن ) الـمـد وأنىاعه والـمـمدود سلسلة 

 القرائية تين يديك( 
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 ترشؿ ظذ إلػ إذا كاكت مػتقحة 

 ألػ وٓ ترشؿ ظؾقفا مهزة أو مضؿقمة ) َأ / ُأ (

 ترشؿ حتت إلػ إذا كاكت مؽسقرة  ) ا (

 ) إِ (

 

 هل التل تظفر يف الـطؼ دائًؿـا 

 قبؾفا مـابدأنا هبا أو وصؾـا كطؼفا مع  إذا

 هل التل تظفر يف الـطؼ دائًؿـا إذا بدأنا هبا

 قبؾفا مـاوٓ تظفر إذا وصؾـا كطؼفا مع 

 

 ءؿـاإشـ يف أول  1

 ) أمحد ـ إشالم ـ أمؾ (

 ءؿـاظدا تسعة أش مـا 

 فؼط وهل أشؿـاءـ يف تسعة  1

ة ـ  ) اشؿ ـ ابـ ـ ابـة ـ اثـان ـ اثـتان ـ امرؤ ـ امرأ

 (ايؿ اهلل ـ ايؿـ اهلل 

 فؿزةـبدوءة بالـؿـ احلروف ـ يف أول كؾ 2

 ) إن ـ أن ـ إىل ـ أٓ ـ أو (

التعريػ ) ال ( إلػ وصؾ وٓ  حرفـ  2

 . الـفؿزةترشؿ ظؾقفا 

لذلؽ أي اشؿ دخؾ ظؾقف ) ال ( لقس 

 ظؾقفا مهزة

ؿبدوء ـال الثالثل الـؿـايض الػعؾــ يف أول  3

 ) أخذ ـ أكؾ (. :هبؿزة مثؾ

أربعة الـؿــايض الـؿـؽقن مـ  الػعؾ ـ  يف أول 4

 ، مثؾ ) َأْكَرَم ( أحرف

  أو إمر مـف ) َأْكِرم (، أو آشؿ مـف )إِْكَرام (

ثالثة مـ ؿؽقن ـاملايض ال َأْمر الػعؾـ يف أول  3

ْب ـ اْلَعْب (مثؾ ) .  أحرف  ارْشَ

مخسة أحرف الـؿــايض الـؿـؽقن مـ  الػعؾـ يف أول  4

َم ـ اْشَتْغَػَر (وشتة أحرف   مثؾ )اْحَسَ

ْم ـ اْشتَْغِػْر (  أو إمر مـفؿـا ) اْحَسِ

 أو آشؿ مـفؿـا ) اْحِسَام ـ اْشتِْغَػار (

 ـ انـهمزة يف أول انكهمة 9
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 تسمى قاعدة " أقوى احلركات " قاعدة مهمة:

 ىنظر إىل :همزة يف وسط الكلمة ـعند كتابة ال

 . ىفسها الـهمزةحركة  ـ  1

 .مبارشة الـهمزةحركة احلرف الذي قبل ـ  2

 .بعد ذلك ىطبق قاعدة احلركة األقوىـ  3

 . حرف الذي قبلها[ـوحركة ال الـهمزة]حركة نكتبها عىل ما يناسب أقوى احلركتني ف

 :ِ٘بالرتتٗب خسكات ـٔأقٕٝ ال
 الواء ) النربة (ويناسبها  الكرسة

 ويناسبها الواو الضمة

 ويناسبها األلف الفتحة

 عىل السطر الـهمزة، ويناسبها  األضعفعالمة ولوست حركة وهي وهي  السكون

 ه ضعوف.كم الساكن يف أى  ـ الـمد ييخذ ح   1 : 

 الـهمزة فٌن   ]ساكن أو مد[ ( ) األلف أو الواويعني  حرف علة الـهمزةـ إذا كان الساكن الذي يسبق  2

وَءة (. ر   ]ساكن أو َمد[) الواء ( حرف علةوإذا كان الساكن  ترسم مفردة عىل السطر ، مثل ) َتَساَءل ـ م 

.ة (وئَ ض  ة ـ م  يئَ د  ة ـ رَ ئَ و  )هَ  :م عىل ىربة مثلرَس ت   الـهمزة فٌن  

 ـ اهلمزة الـمتوسطة 9
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ن  
 تطَمئ 

) الكرسة ( . الكرسة أقوى  الـهمزةعلوه ) الفتحة ( ، وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 عىل ما يناسب الكرسة وهي الواء الـهمزةمن الفتحة . فنكتب 

 ةٌ أف ئ دَ 
( . الكرسة أقوى من  الكرسة)  الـهمزة( ، وحركة  السكون)  الـهمزةحركة ما قبل 

 عىل ما يناسب الكرسة وهي الواء الـهمزةالسكون . فنكتب 

م   ه  وَاؤ 
ل   َأو 

) الضمة ( . الضمة  الـهمزة) األلف الساكن ( ، وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 عىل ما يناسب الضمة وهي الواو الـهمزةأقوى من السكون . فنكتب 

 َل َسيَ 
عىل ما  الـهمزة) الفتحة ( . فنكتب  الـهمزة) الفتحة ( وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 األلفيناسب الفتحة وهي 

َيلة  َمس 
) الفتحة ( . الفتحة أقوى من  الـهمزةن ( ، وحركة وك) س الـهمزةحركة ما قبل 

 عىل ما يناسب الفتحة وهي األلف الـهمزةالسكون . فنكتب 

ه    ً  َخَط
) الضمة ( . والضمة أقوى من  الـهمزة) الفتحة ( ، وحركة  الـهمزةحركة ما قبل 

 عىل ما يناسب الضمة وهي الواو الـهمزةالفتحة. فنكتب 

 َتَفاَءل
 مفتوحة قبلها )ألف( حرف علة، فتكتب عىل السطر الـهمزة

 ]تيمل الـمالحظات يف الصفحة السابقة[

وَءة ر   م 
 مفتوحة قبلها )واو( حرف علة، فتكتب عىل السطر الـهمزة

 ]تيمل الـمالحظات يف الصفحة السابقة[

 َمل وئَة
 ؛عىل النربة الـهمزة، فنكتب  مفتوحة قبلها )ياء( حرف علة الـهمزة

 . مفتوحة عىل ىربة إذا سبقها ياء ساكنةـمتوسطة الـال الـهمزةألىه ت رسم 

 ن  آرَ ق  يَ 

ر    نَ آالق 

، بمدة فنكتبهامد ،  مرسومة عىل األلف ، ألٌف ـمتوسطة الـال الـهمزةجاء بعد إذا 

 (. َأا )هكذا ، هكذا ) آ ( بعد أن كاىت الـهمزةفوق ألف 
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 ( آخر الكلمة الـهمزةمتطرفة يعني ) ـال الـهمزةـ  1

 .الـهمزةمتطرفة ىنظر إىل حركة احلرف الذي قبلها فقط ، وال ىنظر إىل حركة ـال الـهمزةعند كتابة ـ  2

 .عىل ما يناسب حركة احلرف الذي قبلها الـهمزةثم ىكتب ـ  3

 وكام قلنا سابًقا

 الكرسة يناسبها الواء ) ئ (

 الضمة يناسبها الواو ) ؤ (

 الفتحة يناسبها األلف ) أ (

 عىل السطر ) ء ( الـهمزةالسكون والـمد يناسبهام رسم 

 . عىل الواء الـهمزةقبلها حرف مكسور وقلنا الكرسة تناسبها الواء ، إذن ىكتب  ئَشاص  ـ  ئار  قَ 

ؤج  ـيَ  ل  ـ  ر   ً  . عىل الواو الـهمزةقبلها حرف مضموم وقلنا الضمة تناسبها الواو ، إذن ىكتب  ًاللُّ

 . عىل األلف الـهمزةتناسبها األلف ، إذن ىكتب  قبلها حرف مفتوح وقلنا الفتحة يَ َوصَ ـ  أَ بدَ 

 السطر عىل الـهمزة ىكتب إذن السطر، مهزة تناسبها السكون وقلنا قبلها حرف ساكن ءدف  ـ  ءب ط  

و ض  وـ  ءو   السطر عىل الـهمزة ىكتب إذن السطر، مهزة ناسبهي الـمد وقلنا مدقبلها حرف  ءَيم 

 ـ الـهمزة الـمتطرفة 10




